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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni Héraðsdóms Oslóar dagsett 1. júlí 2021 um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins  

í máli PRA Group Europe AS gegn Staten v/Skatteetaten 

(Mál E-3/21) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Héraðsdóms Oslóar (Oslo tingrett) frá 1. júlí 2021, sem skráð var í 

málaskrá dómstólsins 2. júlí 2021, með beiðni um ráðgefandi álit í máli PRA Group Europe AS gegn 

Staten v/Skatteetaten að því er varðar eftirtaldar spurningar: 

1. Er um að ræða takmörkun í skilningi 31. gr. EES, með hliðsjón af 34. gr., þegar 

framlög af hálfu samsteypa norskra félaga auka hámarksfrádrátt vegna 

vaxtagjalda og þar með heimildir til frádráttar vegna vaxta á skuldir við tengda 

aðila samkvæmt reglunni um takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, en sá möguleiki á 

samkvæmt reglum norskra skattalaga ekki við um fjárfestingar af hálfu eða í EES-

félögum? 

2. Er EES-félag sem er hluti af samstæðu ásamt norsku félagi í sambærilegri stöðu og 

norskt félag sem er í samstæðu með öðru norsku félagi og hvaða þýðingu hefur það 

varðandi mat á sambærilegri stöðu að engin raunveruleg framlög samsteypu hafi 

verið gerð af hálfu EES-félagsins til norska félagsins heldur sé um að ræða lán?  

3. Ef um takmörkun er að ræða: hvaða ástæður sem varða almannahagsmuni geta 

réttlætt slíka takmörkun? 

2021/EES/67/01 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 15. júlí 2021 

í máli E-7/20 

Sakamál gegn M & X AG 

(Tilskipun 2001/83/EB – Tilskipun 2011/62/ESB – Lyf – Heildsöludreifing á lyfjum –  

Lyfjaviðskipti – Staðfesturéttur) 

Hinn 15. júlí 2021 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-7/20, sakamál gegn M & X AG – BEIÐNI frá 

áfrýjunarrétti Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) skv. 34. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls um túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá  

6. nóvember 2001 um bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum og tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2011/62/ESB frá 8. júní 2011 um breytingu á tilskipun 2001/83/EB um bandalagsreglur um lyf 

sem ætluð eru mönnum að því er varðar að koma í veg fyrir innkomu falsaðra lyfja í löglega aðfanga-

keðju. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen og Bernd Hammermann 

(framsögumaður) og hljóða dómsorð sem hér segir:  

1. Ákveða verður í hverju tilviki fyrir sig hvort vara falli undir skilgreiningu á hugtakinu 

lyf í 2. tl. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 

um bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum að teknu tilliti til þeirra þátta sem 

fram koma í ákvæðinu, s.s. framsetningar vörunnar eða lyfjafræðilegra, ónæmis-

fræðilegra eða efnaskiptalegra eiginleika.  

Vara á borð við þá sem um ræðir í málinu, sem gefa skal í æð, og sem komið er á 

framfæri með þeim formerkjum að hún sé í samræmi við lyfjaforskrift læknis og í því 

skyni að lina einkenni sjúkdóma í mönnum telst lyf í skilningi 2. tl. 1. gr. 

2. Undir kringumstæðum á borð við þær sem eru fyrir hendi í málinu fyrir lands-

dómstólnum þar sem lyf hefur verið selt á heildsölu- og/eða smásölustigi í EES-ríki 

verður að líta svo á að ætlunin hafi verið að setja það á markað í EES-ríkjum að því er 

varðar beitingu tilskipunar 2001/83/EB. 

3. Lyf telst vera framleitt í iðnaðarframleiðslu eða framleitt með aðferðum sem fela í sér 

iðnaðarferli ef tilreiðsla þess eða framleiðsla felur í sér iðnaðarvinnsluferli sem að 

jafnaði einkennist af röð aðgerða sem geta verið vélrænar eða efnafræðilegar svo úr 

þeim verði umtalsvert magn staðlaðrar vöru.  

4. Lyf sem ekki hefur verið framleitt í samræmi við forskrift í lyfjaskrá eða er ekki ætlað 

til afhendingar milliliðalaust til sjúklings sem nýtur þjónustu viðkomandi lyfjaverslunar 

getur ekki notið góðs af undantekningunni sem er að finna í 2. tl. 3. gr. tilskipunar 

2001/83/EB. 

5. Starfsemi sem felst í að kaupa inn, geyma, afgreiða eða flytja út lyf, að undanskilinni 

afgreiðslu lyfja til neytenda, telst heildsöludreifing á lyfjum í skilningi 17. tl. 1. gr. 

tilskipunar 2001/83/EB jafnvel þó að heildsöludreifingaraðili hafi ekki sjálfur 

meðhöndlað vörurnar. 

6. Regla í landsrétti þar sem krafist er leyfis fyrir starfsemi sem felst í „heildsöludreifingu 

lyfja“ í skilningi 17. tl. 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB, í samræmi við 1. mgr. 77. gr. sömu 

tilskipunar, samrýmist reglum EES-réttar.  

7. Sú staðreynd að vara sé ekki flokkuð sem lyf í einu EES-ríki hefur ekki áhrif á það hvort 

lögbærum stjórnvöldum í öðru EES-ríki sé heimilt að flokka hana sem lyf í samræmi við 

tilskipun 2001/83/EB. 

2021/EES/67/02 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 15. júlí 2021 

í máli E-9/20 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Konungsríkinu Noregi 

(Frjáls för launþega – Staðfesturéttur – Reglugerð (ESB) nr. 492/2011 – Samþætt búsetu- og 

ríkisfangsskilyrði fyrir stjórnendur fyrirtækja – Framkvæmdastjóri – Stjórnarmenn – Samræmi) 

Hinn 15. júlí 2021 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-9/20, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Konungsríkinu 

Noregi – KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að með því að fella ekki úr gildi ýmsar kröfur 

varðandi ríkisfang og/eða búsetu í norskum félagarétti að því er varðar einstaklinga sem gegna tilteknum 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum sem eru skráð og stofnuð samkvæmt norskum lögum hafi Noregur 

vanefnt skuldbindingar sínar skv. 31. gr. og 28. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, auk  

1. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 492/2011 frá 5. apríl 2011 um frjálsa för 

launafólks innan Sambandsins. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen og 

Bernd Hammermann (framsögumaður), og hljóða dómsorð sem hér segir:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að með því að viðhalda ákvæðum gr. 6-11(1) og 6-36(2) 

hlutafélagalaga, gr. 6-11(1) einkahlutafélagalaga og gr. 7-5 og 8-4(5) laga um fjármála-

fyrirtæki hafi Konungsríkið Noregur vanefnt skuldbindingar sínar skv. 31. gr. EES-

samningsins. 

2. Kröfunni að öðru leyti er vísað frá. 

3. Hvorum aðila um sig er gert að greiða eigin málskostnað. 

2021/EES/67/03 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 15. júlí 2021 

í máli E-11/20 

Eyjólfur Orri Sverrisson gegn íslenska ríkinu 

(Tilskipun 2003/88/EB – Öryggi og heilsuvernd starfsmanna – Vinnutími – Ferðir til áfangastaðar  

annars en fastrar eða hefðbundinnar starfsstöðvar – Ferðir milli landa) 

Hinn 15. júlí 2021 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-11/20, Eyjólfur Orri Sverrisson gegn íslenska 

ríkinu – BEIÐNI frá Héraðsdómi Reykjavíkur skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls um túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/88/EB frá  

4. nóvember 2003 um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma, einkum 1. mgr. 2. gr. Dóminn skipuðu 

dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen og Bernd Hammermann (framsögumaður), og hljóða 

dómsorð sem hér segir:  

1. Sá tími sem fer til ferðalaga starfsmanns, eins og stefnanda í máli því sem er til meðferðar 

hjá landsdómstólnum, utan hefðbundins vinnutíma til áfangastaðar annars en fastrar eða 

hefðbundinnar starfsstöðvar, í því skyni að inna af hendi starf sitt eða skyldur á 

umræddum öðrum stað, að kröfu vinnuveitanda, telst „vinnutími“ í skilningi 1. töluliðar  

2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/88/EB frá 4. nóvember 2003 um ákveðna 

þætti er varða skipulag vinnutíma. Það skiptir ekki máli hvort ferðast sé einvörðungu 

innan yfirráðasvæðis EES-ríkjanna eða til eða frá þriðju ríkjum lúti ráðningarsambandið 

landslögum EES-ríkis.  

2. Ekki er nauðsynlegt að meta í hve miklum mæli vinna fer fram meðan á ferðunum 

stendur.  

2021/EES/67/04 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 15. júlí 2021 

í máli E-14/20 

Liti-Link AG gegn LGT Bank AG 

(Tilskipun 2004/39/EB – Tilskipun 2006/73/EB – Hugtakið „grundvallarskilmálar“ – Nægileg  

upplýsingagjöf til viðskiptavina – Hugtakið „í stuttu máli“ – Mál tækt til efnismeðferðar) 

Hinn 15. júlí 2021 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-14/20, Liti-Link AG gegn LGT Bank AG – 

BEIÐNI frá Hæstarétti Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-

ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls varðandi túlkun á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 

2006/73/EB frá 10. ágúst 2006 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB að því 

er varðar skipulagskröfur og rekstrarskilyrði fjárfestingafyrirtækja og hugtök sem skilgreind eru að því er 

varðar þá tilskipun. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen (fram-

sögumaður) og Bernd Hammermann, og hljóða dómsorð sem hér segir:  

1. Túlka verður merkingu síðasta málsliðar 26. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 

2006/73/EB frá 10. ágúst 2006 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2004/39/EB að því er varðar skipulagskröfur og rekstrarskilyrði fjárfestingafyrirtækja 

og hugtök sem skilgreind eru að því er varðar þá tilskipun þannig að fjárfestinga-

fyrirtæki megi greina í stuttu máli frá grundvallarskilmálum fyrirkomulags sem varðar 

þóknanir, umboðslaun eða ófjárhagslegan ávinning, að því tilskildu að fjárfestinga-

fyrirtækið hafi bersýnilega upplýst viðskiptavininn áður en fjárfestingaþjónusta eða 

viðbótarþjónusta var veitt, að slík umbun sé greidd eða móttekin frá þriðja aðila, hafi 

skuldbundið sig til þess að veita frekari upplýsingar að beiðni viðskiptavinarins, og virði 

þá skuldbindingu.  

Upplýsingagjöf í samræmi við 26. gr., sem er í stuttu máli, getur farið fram með 

almennum eða fyrirframákveðnum skilmálum og skilyrðum að því tilskildu að hver 

viðskiptavinur fái upplýsingar sem varða tiltekna fjárfestingarþjónustu og að upplýs-

ingarnar geti verið nægilegur grundvöllur fyrir upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.  

2. Upplýsingagjöf í samræmi við síðasta málslið 26. gr. tilskipunar 2004/73/EB felur í sér 

skyldu fyrir fjárfestingafyrirtækið til þess að gefa skýrt til kynna hvort og hvenær 

þóknun, umboðslaun eða ófjárhagslegur ávinningur sé veittur á ítarlegan, nákvæman og 

skiljanlegan hátt, áður en viðkomandi fjárfestingarþjónusta eða viðbótarþjónusta er 

veitt. Almenn upplýsingagjöf þar sem einungis er vísað til þess möguleika að fjár-

festingafyrirtæki kunni að hljóta þóknun, umboðslaun eða ófjárhagslegan ávinning frá 

þriðja aðila er ekki nægjanleg í skilningi 26. gr. tilskipunarinnar.  

3. Ef ekki er unnt að staðreyna upphæð þóknunar eða umboðslauna verður rétt upplýs-

ingagjöf í samræmi við i-lið b-liðar fyrsta málsliðar 26. gr. tilskipunar 2006/73/EB að 

gera viðskiptavininum mögulegt að reikna út upphæð þóknunar eða umboðslauna sem 

fjárfestingafyrirtækið hlýtur frá þriðja aðila svo honum sé gert kleift að taka upplýsta 

ákvörðun um fjárfestingu. 

4. Skilyrðin sem sett eru fram í lokamálslið 26. gr. tilskipunar 2006/73/EB fyrir veitingu 

upplýsinga um þóknanir, umboðslaun eða ófjárhagslegan ávinning í stuttu máli eru ekki 

uppfyllt ef fjárfestingafyrirtæki skuldbindur sig til þess að veita viðskiptavini frekari 

upplýsingar eingöngu fyrir tólf mánaða tímabil fyrir móttöku beiðni.  

5. Í EES-rétti er ekki um að ræða bein réttaráhrif ákvæða EES-réttar sem ekki eru 

innleidd í landsrétt með réttum hætti. Hins vegar er landsdómstólnum skylt, eftir því 

sem kostur er, að tryggja efndir skuldbindinga samkvæmt EES-rétti með því að túlka 

ákvæði í landsrétti til samræmis við EES-rétt.  

2021/EES/67/05 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10437 – EDF/GEIH/SCI OPG Avenue de France) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EDF SA („EDF“, Frakklandi) 

– General Europe Income Holding SA („GEIH“, Lúxemborg); tilheyrir Generali Group 

– SCI OPG Avenue de France („SCI“, Frakklandi) 

EDF og GEIH öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

SCI. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EDF: samþætt orkufyrirtæki sem fæst við framleiðslu, flutning, dreifingu, afhendingu og viðskipti með orku í 

Frakklandi, sem og alþjóðlega. 

– GEIH: fjárfestingarsjóður sem leggur sérstaka áherslu á fjárfestingar í og stýringu bygginga fyrir skrifstofur, smásölu, 

blandaða nýtingu og íbúðir í ESB, Bretlandi, Noregi og Sviss. 

– SCI: eignarhald og stjórnun á samstæðu bygginga í París (Frakklandi) sem er með 21 995 fermetra rými til útleigu.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 427, 

22.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10437 – EDF/GEIH/SCI OPG Avenue de France 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2021/EES/67/06 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


21.10.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 67/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10446 – Swiss Life Holding/Gelsenwasser/Infrareal) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 11. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Swiss Life Holding AG („Swiss Life“, Swiss) 

– Gelsenwasser AG („Gelsenwasser“, Þýskalandi)  

– Infrareal GmbH („Infrareal“, Þýskalandi) 

Swiss Life og Gelsenwasser öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Infrareal í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Infrareal: þýskt eignarhaldsfélag fyrirtækja sem sjá um starfsemi á tilteknum vettvangi og tvö dótturfélög sem eru 

rekstrarfélög, Pharmaserv GmbH og Pharmapark Jena GmbH. Pharmaserv GmbH og Pharmapark Jena GmbH 

starfrækja viðskiptasvæði í Þýskalandi með áherslu á lífvísindi þar sem þau annast m.a. umsjón með aðstöðu á 

vettvangi og samþætta innviða-, tækni- og vöruferlisþjónustu í þessu tilliti. 

– Gelsenwasser: veitufyrirtæki sem annast afhendingu á jarðgasi og ferskvatni til íbúa í Þýskalandi. Einkum er um að 

ræða starfsemi á fimm sviðum: vatn, frárennsli, orkunet, orkusala og fjárfestingar.  

– Swiss Life: annast alhliða lausnir á sviði líftrygginga, eftirlaunatrygginga og fjármálalausna. Fyrirtækið annast undir 

merkjum sínum ráðgjöf í þágu einstaklinga og fyrirtækja ásamt breiðu sviði af eigin vörum og samstarfsvörum í 

gegnum eigin söluaðila og samstarf við dreifingaraðila á borð við miðlara og banka. Swiss Life starfar á sviði 

líftrygginga, sem og á sviði fjárfestinga og eignastýringar. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 424, 

20.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10446 – Swiss Life Holding/Gelsenwasser/Infrareal 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10459 – CVC/Stock Spirits Group) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. október tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) sem varðar yfirráð sér í lagi yfir Stock Spirits Group plc („Stock Spirits“) af hálfu CVC Capital Partners 

SICAV-FIS S.A. („CVC“), í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC (Lúxemborg) 

– Stock Spirits (Bretlandi) 

CVC öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Stock Spirits í heild. Samruninn á sér 

stað með opinberu yfirtökuboði sem tilkynnt var 12. ágúst 2021. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC : stýrir fjárfestingarsjóðum og ýmsum vettvangi fyrir fjárfestingar. Eitt fyrirtækja í verðbréfasafni CVC, Zabka 

Polska S.A., er með starfsemi á sviði smásölu á matvörum í Póllandi.  

– Stock Spirits: framleiðsla og dreifing á áfengum drykkjum, einkum í Evrópu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 421, 

18.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10459 – CVC/Stock Spirits Group 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10466 – Goldman Sachs/Eneos/Nippo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. og í kjölfar 

vísunar máls skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Goldman Sachs Group, Inc. (BNA) 

– Eneos Holdings, Inc. (Japan) 

– Nippo Corporation (Japan) 

Goldman Sachs Group, Inc. og Eneos Holdings, Inc., öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Nippo Corporation. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 7. september 2021. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Goldman Sachs Group, Inc.: alþjóðleg fjárfestingabankastarfsemi, verðbréf og fjárfestingastjórnun, m.a. úrval banka-, 

verðbréfa- og fjárfestingarþjónustu í þágu fyrirtækja, fjármálafyrirtækja, stjórnvalda og einstaklinga. 

– Eneos Holdings, Inc.: orkustarfsemi, olía, málmar og þróun gasauðlinda. 

– Nippo Corporation: framleiðsla og sala á asfaltblöndum og byggingarstarfsemi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 426, 

21.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10466 – Goldman Sachs/Eneos/Nippo 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10478 – CPP Investments/BC Partners/CeramTec) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“, Kanada) 

– BC Partners LLP („BC Partners“, Bretlandi) 

– CeramTec Topco GmbH („CeramTec“, Þýskalandi) 

CPP Investments og BC Partners öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir CeramTec í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPP Investments: fjárfestingastýringarfyrirtæki sem fjárfestir sjóði, sem opinbera kanadíska lífeyriskerfið (CPP) 

yfirfærir, í skráðum hlutabréfum og framtaksfjárfestingum, fasteignum, innviðum og verðbréfum með föstum tekjum 

í Evrópu, Norður- og Suður-Ameríku og Asíu.  

– BC Partners: alþjóðlegt fyrirtæki á sviði framtaksfjárfestinga sem einungis annast ráðgjöf. Sjóðir sem njóta ráðgjafar 

af hálfu BC Partners annast einvörðungu fjárfestingar en fyrirtæki í verðbréfasafni þeirra eru með starfsemi á sviði 

fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, menntunar, á neytendamarkaði og í smásölu í Evrópu og Norður-Ameríku.  

– CeramTec: fyrirtæki sem annast framleiðslu á þróuðum hágæðakeramíkefnum og vörum til notkunar í margskonar 

búnaði, m.a. í rafeindabúnaði ökutækja, iðnaði og greinum sem varða tækni til notkunar í lækningum í Evrópu, 

Suður-Ameríku, Bandaríkjunum og Asíu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 421, 

18.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10478 – CPP Investments/BC Partners/CeramTec 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10479 – Telenet/Willemen Groep/Livit) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Willemen Groep NV („Willemen“, Belgíu) 

– Telenet BV („Telenet“, Belgíu); hluti af Liberty Global Group 

– Livit BV („Livit“, Belgíu) 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Willemen: byggingarstarfsemi og þróun fasteigna og þjónusta sem varðar mismunandi tegundir bygginga, m.a. 

íbúðarhúsnæði. 

– Telenet: hljóð- og myndmiðlun í smásölu og fastlínu- og farsímafjarskiptaþjónusta. 

– Livit: leiga á búsetueiningum með húsgögnum og tengd þjónusta. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 421, 

18.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10479 – Telenet/Willemen Groep/Livit 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2021/EES/67/11 
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Nr. 67/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.10.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10500 – PSPIB/ADIC/Local) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada) 

– Abu Dhabi Investment Council Company P.J.S.C. („ADIC“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum); tilheyrir 

Mubadala Investment Company sem er alfarið í eigu stjórnvalda í Abu Dhabi 

– B2R Local No. 1 Pty Ltd („Local”, Ástralíu); nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki 

PSPIB og ADIC öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Local. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PSPIB: stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum 

verðbréfum með föstum tekjum, svo og fjárfestingum í framtakssjóðum, fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og 

skuldabréfum. 

– ADIC: rekur fjölbreytta alþjóðlega fjárfestingastefnu með áherslu á ávöxtun í gegnum fjölbreytt eignasafn og 

fjölþætta eignaflokka og virka fjárfestingastýringarstefnu. 

– Local: annast sérhæfða fasteignaþróun leiguhúsnæðis og stýringu sem m.a. felst í kaupum, þróun, stjórnun og rekstri 

íbúðarhúsnæðis í helstu borgum Ástralíu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 426, 

21.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10500 – PSPIB/ADIC/Local 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2021/EES/67/12 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


21.10.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 67/13 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10516 – Bain Capital/ITP Aero) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital Investors L.L.C. Bain Capital (Bandaríkjunum) 

– Industria de Turbo Propulsores, S.A.U („ITP“, Spáni) 

Bain Capital öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ITP.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingarsjóður sem annast framtaksfjárfestingar. 

– ITP: framleiðsla á íhlutum í hreyfla loftfara og viðhalds-, viðgerðar- og grannskoðunarþjónusta. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 426, 

21.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10516 – Bain Capital/ITP Aero 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2021/EES/67/13 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 67/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.10.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10070 – EUROFIBER/PROXIMUS/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. júlí 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10070. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10326 – ALLIANZ HOLDING/SANTANDER/AVIVA COMPANIES/ 

SANTANDER AVIVA COMPANIES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. ágúst 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10326. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2021/EES/67/14 

2021/EES/67/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


21.10.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 67/15 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10375 – ARCELORMITTAL/CONDESA TUBOS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10375. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10401 – SAMI/DUSSUR/FGA/SAMI FIGEAC AERO MANUFACTURING JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10401. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2021/EES/67/16 

2021/EES/67/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 67/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.10.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10426 – Lone Star/Green-City Immobilier) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10426. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10427 – KKR/Telefónica/InfraCo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10427. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2021/EES/67/18 

2021/EES/67/19 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


21.10.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 67/17 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10441 – Bridgepoint/FFL/ACT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. september 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10441. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10442 – Advent International/Sobi) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10442. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2021/EES/67/20 

2021/EES/67/21 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 67/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.10.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10453 – Blackstone/Francisco/Dynamo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10453. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10462 – H&F/Zooplus) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32021M10462. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2021/EES/67/22 

2021/EES/67/23 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti vegna endurheimtu  

ríkisaðstoðar og viðmiðunar/afreiknivexti sem gilda frá 1. nóvember 2021  

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli 

einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í 

sérstakri ákvörðun. 

Vextir sem hafa breyst eru feitletraðir. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 392, 28.9.2021, bls. 2 og EES-viðbæti nr. 64, 7.10.2021, bls. 19. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.11.2021 – -0,45  -0,45  0,00  -0,45  1,28  -0,45  0,03  -0,45  -0,45  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  1,03  -0,45  0,03  -0,45  -0,45  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  0,82  -0,45  0,04  -0,45  -0,45  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,60  -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50  -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,04  -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,05  -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,06 -0,45 -0,45 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.11.2021 – -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,69  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,46  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,22  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,93  -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.11.2021 – -0,45  -0,45  -0,45  0,24  -0,45  1,75  -0,02  -0,45  -0,45  0,22  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,18  -0,45  1,75  -0,01  -0,45  -0,45  0,17  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,15  -0,45  1,75  -0,01  -0,45  -0,45  0,17  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15  

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01  -0,45 -0,45 0,11 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75  -0,02 -0,45 -0,45 0,11 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15  -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,11  

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,19 -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,12 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,23 -0,45 2,07 0,00 -0,45 -0,45 0,15 

 

2021/EES/67/24 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.392.01.0002.01.ENG
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 28. apríl 2021 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.40346 – SSA Bonds) 

Hinn 28. apríl 2021 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Framkvæmdastjórnin hefur nú, í 

samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), birt nöfn aðila og meginefni 

ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 418, 15.10.2021, bls. 19), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra 

hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. Texti ákvörðunarinnar hefur verið 

birtur, að slepptum trúnaðarupplýsingum, á vef aðalskrifstofu samkeppnismála, Competition Directorate 

General, á eftirfarandi vefsetri: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 

Nánari upplýsingar er að finna í Stjtíð. ESB C 418, 15.10.2021, bls. 19. 

  

(1)  Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá. 16. desember 2002 um framkvæmd samkeppnisreglna sem mælt er fyrir 

um í 81. og 82. gr. sáttmálans (Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1), breytt með reglugerð ráðsins (EB) nr. 411/2004 , 

Stjtíð. ESB L 68 of 6.3.2004, bls. 1. 

2021/EES/67/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.418.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.418.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:068:TOC
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 20. maí 2021 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.40324 – European Government Bonds) 

Hinn 20. maí 2021 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Framkvæmdastjórnin hefur nú, í samræmi 

við ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar 

(Stjtíð. ESB C 418, 15.10.2021, bls. 19), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. Texti ákvörðunarinnar hefur verið birtur, að 

slepptum trúnaðarupplýsingum, á vef aðalskrifstofu samkeppnismála, Competition Directorate General, á 

eftirfarandi vefsetri: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 

Nánari upplýsingar er að finna í Stjtíð. ESB C 418, 15.10.2021, bls. 11. 

  

(1)  Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá. 16. desember 2002 um framkvæmd samkeppnisreglna sem mælt er fyrir 

um í 81. og 82. gr. sáttmálans (Stjtíð. ESB L 1 fyrir 4.1.2003, bls. 1). 

2021/EES/67/26 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.418.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.418.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
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